
Az Egri Lenkey János Általános Iskola 2017/2018-as tanévének helyi rendje 

1. Tanévkezdés: 

 Alakuló értekezlet időpontja:2017.augusztus 23. 9 óra 

 Javító vizsgák időpontja: 2017. augusztus 24. 9 óra 

 Tanévnyitó értekezlet időpontja:2017. augusztus 30. 9 óra 

 Tanévnyitó ünnepély időpontja: 2017. augusztus 31. 17 óra 

 Első tanítási nap 2017. szeptember 1. 8 óra 

 Tankönyvosztás időpontja: 2017. szeptember 1. 

 

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontjai és azok felhasználása 

A tanév rendjében leírtaknak megfelelően ebben a tanítási évben 6 tanítás 

nélküli munkanap tervezhető, melyből egy nappal az iskolai diákönkormányzat 

rendelkezik, egy napot pedig kötelezően a pályaorientációra kell fordítani. A 

nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten a következő javaslatot tette: 

 2017. november 17./ péntek/ pályaorientáció 

 2017. december 22. /péntek/ téli szünet előtti nap 

 2018. február 5. /hétfő/ / félévi értekezlet/ 

 2018. március 10. /szombati munkanap/ 

 2018. március 28. /szerda/ tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

 2018. április 21. /szombati munkanap/ 

 

 

3. A tanítási szünetek időtartama: 

 Őszi szünet 2017.okt.30-tól 2017.nov.3-ig 

o Szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. okt.27. /péntek/ 

o Szünet utáni első tanítási nap 2017.nov.6. /hétfő/ 

 Téli szünet 2017.dec.27-től 2018. jan.2. 

o Szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. dec.21./csütörtök/ 

o Szünet utáni első tanítási nap 2018. jan.3./szerda/ 

 Tavaszi szünet 2018. márc.29-től 2018.április 3-ig 

o Szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. márc.27. /kedd/ 

o Szünet utáni első tanítási nap 2018. ápr.4. / szerda/ 



4. Nemzeti ünnepek, egyéb emléknapok, megemlékezések időpontjai: 

 2017.október 1. a zene világnapja / iskolarádión / 

 2017. október 6. Aradi vértanuk napja városi rendezvény, szoboravatás 

 2017.október 23. az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója / 

iskolai ünnepség, felelős a 7. évfolyam/ 

 2018. január 22. a magyar Kultúra napja / Farkas Ferenc Zeneiskolával 

közös rendezvény/ 

 2018.február 9. megemlékezés Lenkey János sírjánál, Lenkey-nap 

 2018. február 25. a Kommunizmus áldozatainak emléknapja /műsor az 

iskolarádión keresztül/ 

 2018. március 15. az 1848-as szabadságharc évfordulója /iskolai 

ünnepség és koszorúzás, felelős az 5. évfolyam és a DÖK/ 

 2018.április 16. Holokauszt emléknap / iskolarádión keresztül/ 

 2018.április 22. A Föld napja / Népkerti rendezvények, alsó évfolyam, 

napközi/ 

 2018. június 4. a Nemzeti összetartozás napja / iskolarádión keresztül, 

részvétel a városi megemlékezésen, koszorúzáson/ 

5.  Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek időpontjai: 

 Tanévnyitó ünnepség 2017. augusztus 31. 17 óra 

 2017. december, adventi ünnepek, iskolán belül és a városban 

 2018. június 14. 8. évfolyam búcsúztatója, közös vacsora 

 2018.június 16. 9 óra 30 perc Ballagás  

 2018. június 22. 17 óra Tanévzáró ünnepély  

6.  Nevelőtestületi értekezletek időpontjai, témái 

 2017.aug.23. 9 óra alakuló értekezlet 

 2017.aug.23.11 óra Munkaközösségek alakuló ülése 

 2017.aug.30. Egerszóláton Tanévnyitó Tantestületi értekezlet 

 2017. nov. Nevelési értekezlet 

 2018. január Félévi osztályozó értekezlet 

 2018. február 5. félévi értekezlet 

 2018. május 7. Nevelési értekezlet 

 2018. június 12. 14 óra 8. évfolyam osztályozó értekezlete 



 2018. június 13. 14 óra 1-7. évfolyam osztályozó értekezlete 

 2018. június 26. 9 óra Tanévzáró Tantestületi értekezlet 

 Hetente, hétfői napon 14 órától, illetve fogadó órák előtt munkaértekezlet 

 

7.  Szülői értekezletek, fogadóórák 

 2017. szeptember 4. /hétfő/ 17 óra első osztályos szülőértekezlet 

 2017. szeptember 5./kedd/ 17 óra alsó évfolyam/2-4.o./ szülői értekezlet 

 2017. szeptember 6./szerda/ 17 óra felső tagozat /5-8.o./ szülői értekezlet 

 2018. febr.12./hétfő/ 17 óra alsós szülői értekezlet 

 2018. febr.13./kedd/ 17 óra felsős szülői értekezlet 

 2017. okt.16. /hétfő/ 17 óra fogadóóra 

 2017. dec.11./hétfő/ 17 óra fogadóóra 

 2018. márc.19./hétfő/ 17 óra fogadóóra 

 2018. máj.7./hétfő/ 17 óra fogadóóra 

8. . Az iskolai nyílt napok időpontjai 

 Leendő első osztályosok számára szervezett nyílt nap „iskolanyitogató” 

címmel 2018 februárjában kerül lebonyolításra. A részletek 

kidolgozására a későbbiekben kerül sor az alsós munkaközösség vezető 

irányításával, a hagyományoknak megfelelően. 

 Az intézmény előzetes bejelentés alapján bármikor megtekinthető. 

9.  A tanulók fizikai állapotának felmérése 

 A Nemzeti Köznevelési Törvény 80. § (9) bekezdése alapján a 

2017/2018-as tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni 

kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról 

(NETFIT). A vizsgálatot - az 1-4. évfolyamán tanulók kivételével – a 

nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók esetében 2018. 

január 9. és 2018. április 27. között kell megszervezni. Intézményünkben 

ezekre a mérésekre a fentiekben megjelölt időpontban kerül sor a 

testnevelő tanárok közreműködésével, az 5-8. évfolyamokon. A mérés 

eredményeit 2018. június 1-ig a kollégák feltöltik a NETFIT informatikai 

rendszerébe. 



 Az intézmény iskolaorvosa minden évben a páros évfolyamokon felméri 

a tanulók általános fizikai állapotát (testsúly, testmagasság, vérnyomás 

stb.) A felmérésre október hónaptól kezdődően folyamatosan, ütemezett 

módon kerül sor. Szükség esetén szakorvosi kivizsgálást javasol. 

10.  A vizsgák rendje:  

 Helyi szokás szerint a félévzárást megelőzően, illetve a tanévzárás előtt 

kerül sor osztályozó vizsgára. 

 Pótvizsgát minden év augusztus hónapban rendezünk. 

 A vizsgák részletes rendjét, tartalmát a Házirend és a Pedagógiai 

Program tartalmazza. 

11. Országos kompetencia mérések időpontjai: 

 Az országos kompetenciamérés (magyar, matematika) időpontja a 

hatodik, nyolcadik évfolyamosok számára 2018. május 23. 

 Idegen nyelvi mérés. (angol) időpontja hatodik és nyolcadik évfolyamon 

2018. május 16. 


